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قتل مهسا، بغض، خشم، خروش
کاظم نیکخواه

در سراسر کشور مردم از قتل مهسا امینی دختر 
جوانی که به دلیل حجاب دستگیر شد، در بهت 
و خشم هستند. احزاب و سازمانهای سیاسی  در 
کردستان اعالم اعتصاب عمومی کرده اند. روز 
۲۲ شهریور گشت ارشاد نیروی انتظامی مهسا 
نیمه  بدن  بعد  ساعت  چند  و  کرد  دستگیر  را 
جانش را در حالی که در کما بود به بیمارستان 
تحویل دادند. مهسا ۲۲ ساله و زاده سقز بود و 
برای سفری کوتاه به همراه برادرش به تهران 

رفت اما هیچگاه بازنگشت. 



برای حکومتی که بر دریایی از نفرت و انزجار 
عمومی سرپا مانده است، تنها راه ماندن قلدری و 
تعرض و بیرحمی و ایجاد رعب و وحشت است. اما 
روشن است که دیگر جنایت و توحش نیروهای 
آتش به اختیار با ترس و سکوت پاسخ نمیگیرد. 
اعتراض گسترده مردم را  بلکه فوران خشم و 
داستانهای  کردن  بندی  سرهم  دارد.  بدنبال 
حاکمین  توسط  مهسا   مرگ  نحوه  از  مسخره 
و هشدارهای خودیهاشان، وضعیت نزارشان را 

بخوبی نشان میدهد. 

مردم میلیونی با اشک و اندوه و خشمی بیکران 
علیه حکومت منفور اسالمی به حرکت در آمده 
و نام مهسا را در کنار دهها هزار قربانی دیگر 



این نیروی خبیث ضد زن و ضد زندگی گرامی 
میدارند. مرگ مهسا امینی فصل تازه ای را در 
گشوده  اسالمی  حاکمین  علیه  مردم  خیزش 
است و بدون تردید این چرخه جنایت و چپاول 
تاریخ  زباله دان  پایان خود که  به  را  و تحجر 
خواهد بود بسیار نزدیک خواهد کرد. نام مهسا 

امینی همیشه در قلب مردم زنده است.
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تهدید ترور و بمب گذاری علیه حزب   
اصغر کریمی

در روزهای اخیر مزدوران رژیم از طریق تماسهای 
تلفنی، مینا احدی، حمید تقوایی و کیان آذر از 
رهبران حزب کمونیست کارگری را تهدید به 
قتل و استودیوی تلویزیون کانال جدید را تهدید 

به بمب گذاری کرده اند. 

با اطالعیه ای به زبان های مختلف اعالم کردیم 
فعالیت های  گسترش  تشبثات،  این  پاسخ  که 
حزب و کانال جدید خواهد بود. حزب کمونیست 
کارگری بعنوان یک حزب سازش ناپذیر و موثر 
در فضای سیاسی ایران و کانال جدید که از سه 



ماهواره پخش میشود، خاری در چشم حکومت 
است و حکومت هر کاری بتواند علیه ما انجام 
میدهد. این تهدیدات گوشه ای از جنگی است 
که میان مردم، نیروهای سرنگونی طلب و حزب 
کمونیست کارگری از یکطرف و رژیم از طرف 

دیگر جریان دارد. 

اما به دو نکته مهم میخواهم تاکید میکنم. رژیم 
میرود  فرو  استیصال  و  بحران  در  بیشتر  هرچه 
سرکوب مردم و تهدید علیه ما را تشدید میکند 
اما هم جامعه نشان داده که کوتاه نمیاید و هم 
ما از آن بیدهایی نیستیم که با این بادها بلرزیم. 
و  اعدام  و  ترور  با  که  حکومتی  تهدیدات  ما 
سرکوب نفس میکشد را همیشه جدی گرفته ایم 



و هوشیاری  خود را باال میبریم و فعالیت هایمان را 
نه تنها کاهش نمیدهیم بلکه گسترش میدهیم. 

در  که  فرامیخوانم  را  حزب  دوستداران  کلیه 
این تهدیدات روی آوری به حزب را  به  پاسخ 
گسترش دهند. منبع قدرت ما صرفنظر از حقانیت 
سیاسی و اهداف انسانی ما، مردمی هستند که 
میخواهند از شر این حکومت رها شوند. هرچه 
به مردم معرفی کنید و هرچه  را  بیشتر حزب 
بیشتر دست آنها را بگیرید و به حزب خودشان 

وارد کنید. 
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جنبش اسالمی یک چهره دارد   
یاشار سهندی

علی مطهری: “حوادثی مثل ماجرای مهسا امینی 
چهره ای مثل طالبان در دنیا از ما نشان می دهد.”

بعد از انتشار خبر بازداشت، شکنجه و قتل مهسا 
امینی، کل حکومت و منجمله اصالح طلبان بسیج 
شدند تا چهره کریه نظام اسالمی را بپوشانند. پیام 
علی مطهری یک نمونه از این تالشهای سخیف 
است. جمهوری اسالمی باعث جان گرفتن جنبش 
کثیف اسالم سیاسی شده و کارنامه اش پر از 
جنایت و توهین به انسانیت است. طالبان یک 
کپی  طالبان  است.  جنبش  این  از  دیگر  بخش 



برابر اصل جمهوری اسالمی است. 

بلندای  به  اما  بود،  کوتاه  امینی  مهسا  قتل  خبر 
ضد  حکومت  بار  نکبت  عمر  سال  سه  و  چهل 
و  بوکوحرام  طالبان، داعش،  است.  اسالمی  زن 
حوثی های یمن رونوشتی از این حکومتند. زن 
ستیزی شیرازه اصلی همه این باندها و خصلت 
نمای جنبش اسالم سیاسی است. جنبش اسالم 

سیاسی چهره ای جز آنچه نشان داده، ندارد. 

چه در ایران و چه در افغانستان، این جنایتکاران 
اما با مقاومت هر روز فزاینده زنان مواجه هستند.
تنها  نیز شاهدیم در حال حاضر  افغانستان  در 
تمام  که  است  زنان  جنبش  اجتماعی،  جنبش 



همان  از  زنان  ایستاده. جنبش  طالبان  علیه  قد 
فردای شکل گیری جمهوری اسالمی علیه جنبش 
اسالمی دست به مقاومت و مبارزه زده و هر چند 
شریف  جان  قیمت  به  و  سنگین  بس  هزینه  با 
کسانی مانند مهسا امینی، اما توانسته “خطر از 
ناحیه زنان” را به هراس دائمی جنبش اسالمی 
تبدیل کند. پیامهای امثال مطهری که یک قتل 
را ماجرا میخواند، شعله خشمی که بخاطر قتل 

مهسا باال گرفته را افزونتر خواهد ساخت.

شنبه ۲۶ شهریور 1401
1۷ سپتامبر ۲0۲۲



سپیده قلیان و موفقیت در زندان!
میالد رابعی

قلیان،  سپیده  شهریورماه،   ۲4 پنجشنبه  روز 
زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با وعده 
پایان  خود  اعتصاب غذای  به  مسئولین  مساعد 
داد. وی در اعتراض به عدم انتقال او به زندان 
سپیدار اهواز، از روز جمعه 1۸ شهریورماه دست 

به اعتصاب غذا زده بود.

قلیان  سپیده  اعتصاب غذای  موفقیت آمیز  پایان 
مایه خوشحالی است. وی برای یکی از ساده ترین 
این  به  ابتدایی ترین حقوق هر زندانی دست  و 
اعتصاب غذا زده بود. گذراندن دوران محکومیت 



زندانی  سکونت  محل  زندان  نزدیک ترین  در 
امری طبیعی است که به طور پیش فرض در همه 
جای جهان انجام می شود. در نظام اسالمی اما 
سال ها است شاهد پدیده غریبی هستیم که تبعید 
است. روشن  دورافتاده  زندان های  به  زندانیان 
است که این سیاست در جهت فشار بیشتر به 
زندانیان سیاسی و عقیدتی است تا آن ها را هر 
چه بیشتر مرعوب و منزوی کنند. سپیده قلیان 
پیش ازاین مدت ها در زندان بوشهر بود و پس از 
آن به اوین منتقل شد. ناگفته پیدا است که این 
سیاست محکوم به شکست است. سپیده قلیان 
و بسیاری از فعالین زندانی دیگر در سطح جهان 
به چهره های شناخته شده ای تبدیل شده اند و 
حاشیه ای  و  انزوا  باعث  نمی تواند  آن ها  تبعید 



شدن آن ها شود. 

خواست گذراندن دوران محکومیت در زندان 
محل زندگی افراد باید جزئی از مطالبات اولیه 
باشد.  این عرصه و همه مردم معترض  فعالین 
باید صدای زندانیان سیاسی را به گوش جهان 
رساند و ضمن مبارزه برای آزادی تمام زندانیان 
سیاسی، برای هرگونه بهبودی در وضعیت آن ها 
تالش کرد و مانع از این نوع برخوردها با زندانیان 

سیاسی و عقیدتی شد.
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مرگ پنهان و مافیای دارو
سینا پدرام

واکنش  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی  توییت 
به اعالم رسمی کمبود سرم در ایران: “در ایام 
ارسال  عراق  به  ایران  از  سرمی  هیچ  اربعین 
نشده” و “سرم مورد نیاز موکب های درمانی هم 

از کشور ترکیه خریداری شده است.” 

های  عرصه  در  اسالمی  رژیم  ناکارآمدی  به 
درمانی زیاد اشاره میشود و چنین به نظر میرسد 
ولی  میدهد  انجام  تالشهایی  رژیم  گویا  که 
است.  کارشناسانه  غیر  و  ناکافی  اقدامات  این 
چنین رویکردی در ارزیابی سیاستهای درمانی 



برای  انسان  هزاران  قتل  گرفتن  نادیده  رژیم، 
سوداندوزی هر روزه در این عرصه است.  در 
عرصه بهداشت عمومی تامین داروهای مورد نیاز 
جامعه یک حکم اولیه در هر کشوری محسوب 
میشود. اما  برای مافیای حکومتی، دارو و درمان 
شفا بخش نیست، سود آور است. کاالیی است 
که هر چه بیشتر باید آن را فروخت و بخورد 
مردم داد.  نیاز به سرم یک تشخیص پزشکی 
است، اما استفاده گسترده و بی رویه در سیستم 
“تجارت  برای  اقتصادی  ترجیح  یک  درمانی، 
کذایی  ایام  در  آن  کمبود  و  است  پزشکی” 
اربعین، یعنی ترجیح رژیم اسالمی جنایتکار در 
اختصاص منابع موجود در جهت تبلیغ و فروش 

خرافه و مذهب. 



درمانی  بیمه  خواست  با  فقط  نابسامانی  این  با 
میتوان  رایگان  بهداشت  و  درمان  و  همگانی 
مقابله کرد. فقط در یک جامعه آزاد و برابر که 
متکی به آخرین دستاوردهای علمی و آموزش 
بهداشت عمومی است می توان به یک سیستم 
کارآمد درمانی دست یافت. به این منظور  ابتدا 

باید جامعه را از یوغ این رژیم رهانید.
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ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
به وقت اروپاى مركزى  (6 و نيم به وقت ايران) 

منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 

تماس با نشريه: 
واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com 


